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ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાર્ાા લર્ ખાતે ર્શસ્વી પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે 76માાં સ્વતાંત્રતા દદવસ નનનમત્તે
ધ્વજવાંદન કર્ું.ય
---આઝાદી કા અમ ૃત મહોત્સવ અંતગા ત આદરણીર્ વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે આખા દે શમાાં હર ઘર નતરાં ગાન ાંય
આહવાન કર્ા ય હત ાંય જેને આખા દે શના લોકોએ ખ ૂબ બહોળો પ્રનતસાદ આપ્ર્ો છે .- શ્રી સી.આર.પાટીલ

---ય ાનોએ તેમની
આપણા દે શને આઝાદી અપાવવા કેટલાર્ નામી-અનામી નવર જવાનોએ શદહદી વ્હોરી છે કેટલાર્ ર્વ
ય ાની જેલમાાં નવતાવી અંગ્રેજોના જયલમ સહન કર્ાા હતા તે દરે ક નવર શદહદો અને તેમના પદરવારને ખ ૂબ ખ ૂબ વાંદન. –
ર્વ
શ્રી સી.આર.પાટીલ
--ભારતીર્ જનતા પાટીના દરે ક કાર્ાકરો ધ્વજન ાંય મહત્વ જળવાર્ તે રીતે કાર્ાક્રમન ાંય આર્ોજન કરે અને સાંકલ્પ
લઇકે ધ્વજને ફરકતો રાખવા હાંમેશા શહીદી વ્હોરવા તૈર્ારી દાખવીએ.- શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ય રાત પ્રદે શ મીદડર્ા નવભાગ એક અખબારી ર્ાદીમાાં જણાવે છે કે, આજે
ભારતીર્ જનતા પાટી ગજ
તારીખ 15 ઓગસ્ટ દે શ 76મો સ્વતાંત્રતા દદવસ મનાવી ર્ો છે આજના દદવસ દરે ક દે શવાસીઓ માટે
ઐનતહાનસક છે આજના દદવસે ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાર્ાાલર્ ખાતે ધ્વજ વાંદન કાર્ાક્રમ ર્ોજવામાાં આવ્ર્ો હતો
ય રાત પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી આર પાટીલ સાહેબે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી આઝાદીના 75માાં વર્ાની ભવ્ર્ ઉજવણી
ગજ
કરી રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્ર્ા પછી પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી આર પાટીલ સાહેબે ભારત માતાની પ્રનતમાને ફુલ અપાણ
કરી વાંદન કર્ાા શદહદોને શ્રદ્ાાંજલી અપાણ કરી હતી
આ કાર્ાક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી આર પાટીલ સાહેબે મીદડર્ાને સાંબોધતા જણાવ્ર્ ાંય કે, આઝાદીનો
76મો સ્વતાંત્રતા દદવસ ઉજવી ર્ા છીએ આખા દે શમાાં જર્ારે આઝાદી મળી ત્ર્ારે જે માહોલ હતો તેના
કરતા પણ અનેક ગણો ઉત્સાહનો માહોલ આજે જોવા મળે છે આદરણીર્ વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
સાહેબે આખા દે શમાાં હર ઘર નતરાં ગાન ાંય આહવાન કર્ા ય હત ાંય આ આહવાનને આખા દે શના લોકોએ ખ ૂબ બહોળો
પ્રનતસાદ આપ્ર્ો છે વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના આહાવાન બાદ હર ઘર નતરાં ગા નહી પરાં ત ય હર
જગાહ નતરાં ગા જોવા મળી ર્ો છે , દરે ક સ્ેળે નતરાં ગો ફરકતો જોવા મળી ર્ો છે આખા દે શમાાં દે શ પ્રત્ર્ેનો
પ્રેમ દરે ક નાગદરકોમાાં જોવા મળી ર્ો છે આપણા દે શને આઝાદી અપાવવા કેટલાર્ નામી-અનામી નવર

ય ાનોએ તેમની ર્વ
ય ાની જેલમાાં નવતાવી અંગ્રેજોનો જયલમ સહન કર્ો
જવાનોએ શદહદી વ્હોરી છે કેટલાર્ ર્વ
હતો તે દરે ક નવર શદહદો અને તેમના પદરવારને ખ ૂબ ખ ૂબ વાંદન આજે ભારત દે શ ખ ૂબ આગળ વધી ર્ો
ય વતા હશે આજે ભારત નવશ્વ
છે તે જોતા દે શ માટે જેમણે શદહદી વ્હોરી છે તે નવરો પણ આજે સાંતોર્ અનભ
ય ય તરફ આગળ વધી ર્ો છે દરે ક ક્ષેત્રે દે શ આગળ વઘી ર્ો છે આજે 15મી ઓગસ્ટના દદવસે જનતા
ગર
જનાદા ન અને દરે ક કાર્ાકરને ખ ૂબ ખ ૂબ અભભનાંદન પાઠવ્ર્ા ભારતીર્ જનતા પાટીના દરે ક કાર્ાકરોને નવનાંતી
કરી કે આપણે સૌ ધ્વજન ાંય મહત્વ જળવાર્ તે રીતે કાર્ાક્રમન ાંય આર્ોજન કરવામાાં આવે અને સાંકલ્પ લઇકે
ધ્વજને ફરકતો રાખવા હમેંશા શદહદી વ્હોરવા તૈર્ારી દાખવીએ
રાષ્ટ્રધ્વજ કાર્ાક્રમમાાં પ્રદે શના હોદે દારશ્રીઓ,ધારાસભ્ર્શ્રીઓ,સાાંસદસભ્ર્શ્રીઓ અને મોટી સાંખ્ર્ામાાં
કાર્ાકરો ઉપસ્સ્ેત ર્ા હતા

ડૉ ર્જ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીદડર્ા કન્દ્વીનર)

